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Conteúdos 

• Alelos Múltiplos – Polialelia. 
• Herança do Sexo. 
• Mapeamento genético e Linkage. 
• Temas atuais – Bioengenharia e Bioética (Engenharia Genética, Clonagem, Silenciamento Gênico, etc.). 
• Genética de Populações. 
 
Eixo temático 

• Transmissão da vida, manipulação gênica e ética. 
 
Expectativas de aprendizagem 

• Identificar os genes que influenciam e aqueles que são influenciados na transmissão dos caracteres. 

• Relacionar a transmissão de caracteres com a diversidade dos seres vivos e a manutenção das espécies. 

• Reconhecer a engenharia genética como um grande avanço para a humanidade, relacionando-a com as linhas de 
acusação e defesa da mesma. 

 

ATIVIDADES 
 

1. Sabendo que a pelagem de coelhos é um caso de polialelia, marque a alternativa que indica a probabilidade de um 
coelho albino cruzar com um coelho selvagem heterozigoto para himalaia e ter um filhote chinchila. 
 
(A) 0%. 
(B) 25% 
(C) 50%. 
(D) 75%. 
(E) 100%. 
Gabarito: A 
Comentário 
Não existem chances de o cruzamento em questão dar origem a um filhote chinchila. O coelho selvagem heterozigoto 
para himalaia (Ccch) apresenta um alelo dominante C, o qual domina todos os alelos, e um alelo recessivo que determina 
a pelagem chinchila e domina o  
alelo himalaia é o albino. Já o coelho albino (caca) é recessivo sobre todas as pelagens de coelho. Neste caso, teremos 
apenas filhotes selvagem ou chinchila. 
 
 

MATERIAL DO PROFESSOR 
3ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO/2º BIMESTRE/2019 

CIÊNCIAS DA NATUREZA – BIOLOGIA 
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2. (IFBA-adaptada) Observe a tabela dos tipos sanguíneos humanos do sistema ABO. 
 

 

Marque a alternativa que corresponde aos tipos de heranças genética que são encontradas na expressão da variedade 
dos grupos sanguíneos humanos.  
 
(A) Codominância e dominância incompleta. 
(B) Dominância/recessividade e genes letais. 
(C) Dominância incompleta e alelos múltiplos. 
(D) Dominância/recessividade e Codominância. 
(E) Dominância/recessividade e dominância incompleta. 
Gabarito: D 
Comentário 
Entre os alelos IA e IB, verifica-se um caso de codominância, uma vez que ambos se manifestam no indivíduo heterozigoto 
(grupo sanguíneo AB). Já o alelo i é recessivo em relação a IA e a IB. 
 
3. (Uepg) Alguns termos em genética são extremamente importantes para a compreensão de mecanismos de transmis-
são das características hereditárias. Assinale o que for correto, em relação as estas terminologias. 
 
01) Um mesmo caráter pode apresentar duas ou mais variedades. Por exemplo, para o caráter grupo sanguíneo do 

sistema pode haver quatro fenótipos distintos: grupo A, grupo B, grupo AB e grupo O. 
02) O fenótipo de um indivíduo é determinado exclusivamente pelo seu genótipo. 
04) Os filhos herdam dos pais determinados genótipos, que têm potencialidade de expressar um fenótipo. Um mesmo 

genótipo pode expressar diferentes fenótipos, dependendo de sua interação com o meio. 
08) Quando um alelo se manifesta apenas em heterozigose diz-se que ele é recessivo, sendo que o alelo dominante 

sempre se manifesta em homozigose. 
16) O cruzamento entre dois indivíduos heterozigotos para determinada característica fornece a seguinte proporção de 

genótipos: homozigotos dominantes e heterozigotos 
Resposta: 01 + 04 = 05 
Comentário 
[01] Verdadeiro. Um caráter pode ter duas ou mais variedades, apresentando genes alelos múltiplos, como o sistema 
ABO, podendo produzir quatro fenótipos distintos (A, B, AB e O). 
[02] Falso. O fenótipo de um indivíduo pode sofrer alterações ao longo do tempo, independentemente do genótipo. 
[04] Verdadeiro. Os genótipos herdados dos pais tendem a manifestar um fenótipo, porém podem manifestar diversos 
fenótipos, dependendo de alterações promovidas pelo meio. 
[08] Falso. Quando um alelo se manifesta em heterozigose é dominante. 
[16] Falso. O cruzamento de dois indivíduos heterozigotos fornece a proporção de genótipos de 1 homozigoto dominante, 
2 heterozigotos e 1 homozigoto recessivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 
 

 
4. (Fac. Santa Marcelina-adaptada) As imagens mostram alguns fenótipos em coelhos.  
 

 
 
Sabe-se que o alelo C determina a pelagem selvagem, o alelo cch determina pelagem chinchila, o alelo ch determina a 
pelagem himalaia, e o alelo ca determina a pelagem albina. A ordem de dominância entre eles é C > cch > ch > ca. 
 
a) Considere o cruzamento entre um macho Ccch e uma fêmea chca. Quais os possíveis fenótipos dos descendentes desse 

cruzamento? 
b) Embora sejam fenotipicamente diferentes, por que não podemos afirmar que esses coelhos são de espécies diferen-

tes? De acordo com a genética, como provavelmente surgiram os diferentes alelos nesses animais? 
Sugestão de resposta 
a) Geração parental: Ccch (macho); chca (fêmea). Descendentes: selvagens e chinchilas 
b) Os coelhos pertencem à mesma espécie porque não apresentam isolamento reprodutivo entre si. Os alelos múltiplos 

surgem por mutações de genes preexistentes. 
 
5. (Upe-ssa) Rose pagou a um laboratório de Genética Animal para fazer uma clonagem de sua gata Calico de pelagem 
tricolor (branca com manchas amarelas e pretas). O cromossomo X porta o alelo CB para a cor preta ou o alelo CA para 
a cor amarela, e a cor branca é condicionada por outro gene. Rose ficou decepcionada ao receber o clone, pois a gatinha, 
apesar de compartilhar o mesmo DNA da sua mascote Marie, não apresentava variegação de pelagem idêntica. 
 

 
 

Qual alternativa explica o ocorrido? 
 
(A) A gatinha é diferente da mãe biológica (Marie), pois a gata que a gestou possui genoma distinto, contribuindo com 

um dos X. 
(B) A inativação do X fez a gatinha heterozigota expressar um dos alelos em certas áreas do corpo, e o outro alelo, nas 

demais regiões, de forma aleatória. 
(C) Para haver sucesso na clonagem, o espermatozoide e o óvulo precisariam ter sido de um tio e de Marie, respectiva-

mente, para que os cromossomos X possuíssem alelos diferentes. 
(D) Como a herança é multifatorial, além dos genes implicados, a dieta deveria ter sido cuidadosamente planejada para 

se obter o mesmo padrão de pelagem. 
(E) A condensação dos cromossomos X ocorre após o primeiro ano de idade, logo o padrão da pelagem só estará defi-

nido após esse período. 
Gabarito: B 
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Comentário 
As fêmeas de mamíferos apresentam um dos seus cromossomos X inativados de forma aleatória; fato que explica a 
diferença de expressão gênica entre a gata clonada e a mascote Marie. 
 
6. (Col. Naval) Leia o texto a seguir. 

Dentre as características transmitidas de pais para filhos, algumas dependem da presença ou ausência de um 
tipo específico de cromossomo. Assim, é a determinação do sexo de uma criança. No homem, o par de cromossomos 
sexuais é formado por cromossomos de tamanho diferentes e, na mulher, os cromossomos de par sexual são de tama-
nho semelhante. Para compreender a determinação genética do sexo, é importante considerar que o par de cromosso-
mos sexuais existe em todas as células do corpo dos indivíduos, entretanto, um espermatozoide conterá apenas um dos 
dois cromossomos possíveis. 
 
Com base no texto acima, assinale a opção que apresenta a probabilidade de um casal ter um menino como primeiro 
filho e o par de cromossomos sexuais do menino. 
 
(A) 1/4 e XX. 
(B) 25% e XX. 
(C) 75% e XX. 
(D) 3/4 e XY. 
(E) 50% e XY. 
Gabarito: E 
Comentário 
A probabilidade de ocorrer o encontro de um espermatozoide portador do cromossomo Y com um óvulo contendo o 
cromossomo X é igual a 50%. O par de cromossomos sexuais do menino será XY. 
 
7. (Ufpr) Em uma espécie de mamíferos, a cor da pelagem é influenciada por dois genes não ligados. Animais AA ou Aa  

são marrons ou pretos, dependendo do genótipo do segundo gene. Animais com genótipo aa são albinos, pois toda a 
produção de pigmentos está bloqueada, independentemente do genótipo do segundo gene. No segundo gene, o alelo 
B (preto) é dominante com relação ao alelo b (marrom). 
Um cruzamento entre animais AaBb irá gerar a seguinte proporção de prole quanto à cor da pelagem: 
 
(A) 9 pretos – 3 marrons – 4 albinos. 
(B) 9 pretos – 4 marrons – 3 albinos. 
(C) 1 preto – 2 marrons – 1 albino. 
(D) 3 pretos – 1 marrom. 
(E) 3 pretos – 1 albino. 
Gabarito: A 
Comentário 

 
Pais: AaBb X AaBb  
Descendentes: 9 A _B _ (pretos): 3 A _bb (marrons): 4 aa _ _ (3 aaB _ 1aabb + brancos) 
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8. (Fcmmg-adaptada) O esquema representado abaixo ilustra os métodos de produção de camundongos com material 
genético ou celular de um organismo diferente, para estudos dos efeitos de uma determinada mutação gênica sobre o 
desenvolvimento inicial. 
 

 
 
Tais camundongos (A e B) são denominados, respectivamente, de 
 
(A) Clones e transgênicos. 
(B) Quiméricos e Mosaicos. 
(C) Mosaicos e Transgênicos. 
(D) Transgênicos e Mutantes. 
(E) Transgênicos e Quiméricos. 
Gabarito: E 
Comentário 
O camundongo que recebeu e expressou genes exógenos é transgênico. O outro animal, cujo embrião incorporou célu-
las de outro camundongo é quimérico. 
 
9.(UFSC 2015-adaptada) No noticiário atual ou mesmo em séries de TV e novelas, tem sido frequente a referência aos 
“exames de DNA” ou “testes de DNA” para determinação de paternidade, identificação de criminosos ou de suas vítimas 
e mesmo de cadáveres. Com relação a estes testes e ao DNA, é CORRETO afirmar que: 
 
(A) nos testes de DNA, é necessário fazer o sequenciamento de todo o DNA presente na célula de um indivíduo para 

compará-lo com o DNA de outra pessoa. 
(B) para realizar este tipo de exame, é necessário coletar células sanguíneas, principalmente as hemácias, pela quanti-

dade de DNA que estas apresentam. 
(C) nestes testes, é possível fazer exclusão de paternidade, pois um filho deve apresentar pelo menos um cromossomo 

de origem paterna. 
(D) exames de DNA podem ser utilizados para traçar semelhanças evolutivas entre espécies. 
(E) para realizar este tipo de teste, é necessário que o DNA seja “fragmentado” por enzimas especiais e depois analisado 

com o auxílio de microscópios. 
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Gabarito: D 
Comentário 
Com relação a esses testes, não são necessários o sequenciamento de todo o DNA, mas de segmentos da molécula de 
DNA que são conseguidos pelas enzimas de restrição. É necessária à coleta de células sanguíneas, principalmente aos 
glóbulos brancos e aos leucócitos. Os filhos apresentam metade dos cromossomos de origem paterna e metade de ori-
gem materna. As enzimas que devem fragmentar o DNA são as de restrição e a análise é feito pelo método da eletrofo-
rese. 
 
10. (Enem) Cinco casais alegavam ser os pais de um bebê. A confirmação da paternidade foi obtida pelo exame de DNA. 
O resultado do teste está esquematizado na figura, em que cada casal apresenta um padrão com duas bandas de DNA 
(faixas, uma para o suposto pai e outra para suposta mãe), comparadas à do bebê. 
 

 
 
Observe os DNAs dos casais e compare-os com o do bebê. 
Que casal pode ser considerado como pais biológicos do bebê? 
 
(A) 1. 
(B) 2. 
(C) 3. 
(D) 4. 
(E) 5. 
Gabarito: C 
Comentário 
É necessário observar, atentamente, se o DNA do filho apresenta semelhanças com o do pai e o da mãe. Um padrão 
diferente do padrão do casal simboliza que o bebê em questão não é filho deles. Observando as bandas de DNA, percebe-
se que o único casal que pode ser pai do bebê é o casal 3, em razão da similaridade entre elas. 
 
11.(Enem) O milho transgênico é produzido a partir da manipulação do milho original, com a transferência para este, 
de um gene de interesse retirado de outro organismo de espécie diferente. 
A característica de interesse será manifestada em decorrência  
 
(A) do incremento do DNA a partir da duplicação do gene transferido. 
(B) da transcrição do RNA transportador a partir do gene transferido. 
(C) da expressão de proteínas sintetizadas a partir do DNA não hibrizado. 
(D) da síntese de carboidratos a partir da ativação do DNA do milho original. 
(E) da tradução do RNA mensageiro sintetizado a partir do DNA recombinante. 
Gabarito: E 
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Comentário 
A transferência do gene de outro organismo, conhecida como transgênese, produz um DNA recombinante. A transcrição 
produz um RNA mensageiro que, através do ríbossomo, realiza a tradução. 
 
12. (CFTMG-adaptada) Os avanços na biotecnologia permitem ao homem criar seres transgênicos através da manipula-
ção do material genético. Sobre esses organismos, é correto afirmar que  
 
(A) possuem ciclo de vida anormal. 
(B) causam grande desequilíbrio ambiental. 
(C) produzem substâncias de outras espécies. 
(D) oferecerem riscos confirmados à saúde humana. 
(E) são incapazes de realizar mitose. 
Gabarito: C 
Comentário 
Organismos geneticamente modificados (transgênicos) receberam genes de outras espécies e, portanto, além de produ-
zir suas próprias substâncias, produzem substâncias da espécie doadora do gene. 
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Conteúdos 

• Condutores e isolantes. 

• Resistência, corrente elétrica, tensão, potência e circuitos. 
 
Eixo temático 

• Eletricidade e Magnetismo. 
 
Expectativas de aprendizagem 

• Compreender o conceito de eletricidade, condutores, isolantes, corrente elétrica e suas aplicações. 
• Compreender os diversos tipos de circuitos elétricos e suas aplicações.  
• Compreender o conceito de potência elétrica e suas aplicações. 
 

ATIVIDADES 
 
1. (UFG) Nos choques elétricos, as correntes que fluem através do corpo humano podem causar danos biológicos que, 
de acordo com a intensidade da corrente, são classificados a seguir. 
 

 
 
Considerando que a resistência do corpo em situação normal é da ordem de 1 500 , em qual das faixas acima se 
enquadra uma pessoa sujeita a uma tensão elétrica de 220 𝑉? (Dados 𝑈 = 𝑅 ∙ 𝑖, em que 𝑈 é a tensão elétrica, 𝑅 é a 
resistência elétrica e 𝑖 é a corrente elétrica) 
 
 

MATERIAL DO PROFESSOR 
3ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO / 2º BIMESTRE/2019 

CIÊNCIAS DA NATUREZA – FÍSICA 
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(A) V. 
(B) IV. 
(C) III. 
(D) II. 
(E) I. 
Gabarito: B 
Comentário 𝑈 = 𝑅 ∙ 𝑖 220 = 1 500 ∙ 𝑖 𝑖 = 2201 500 ≅ 0,147 𝐴 𝑖 ≅ 147 𝑚𝐴. 
 
2. (UFSC) Um fio condutor é percorrido por uma corrente elétrica constante de 0,25 𝐴. Calcule, em coulomb, a carga 
que atravessa uma secção reta do condutor, num intervalo de 160 𝑠. 
Solução: 40 𝐶 
Comentário 𝑖 = 𝑄∆𝑡 0,25 = 𝑄160 𝑄 = 40 𝐶. 
 
3. (UECE) Em um fio metálico, a aplicação de uma d.d.p. entre seus extremos provoca, nele, uma corrente de 10 𝐴 
durante 10 𝑚𝑖𝑛. O número de elétrons que chegam ao polo positivo, nesse tempo, é 
 
(A) 3,75 ∙ 1022. 
(B) 2,67 ∙ 1022. 
(C) 2,67 ∙ 1019. 
(D) 3,75 ∙ 1016. 
(E) 1,6 ∙ 10−19. 
Gabarito: A 
Comentário 𝑖 = 𝑄∆𝑡 , 𝑄 = 𝑛 ∙ 𝑒 10 = 𝑛 ∙ 1,6 ∙ 10−1910 ∙ 60  𝑛 = 6 ∙ 1031,6 ∙ 10−19 = 3,75 ∙ 1022 𝑒𝑙é𝑡𝑟𝑜𝑛𝑠. 
 
 
4. (UFAM) O diagrama a seguir representa a intensidade da corrente 𝐼 em um condutor em função do tempo 𝑡. Qual a 
quantidade de carga que passa por uma seção do condutor nos 4 primeiros segundos. 
 

 
 

 
(A) 36 𝐶. 
(B) 12 𝐶. 
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(C) 18 𝐶. 
(D) 24 𝐶. 
(E) 9 𝐶. 
Gabarito: A 
Comentário 𝑖 = 𝑄∆𝑡 9 = 𝑄4  𝑄 = 36 𝐶. 
 
5. (UFG) A energia elétrica que chega às residências, ao comércio e à indústria é transportada por linhas de transmissão 
na forma de corrente alternada. Sobre essa modalidade de transporte de energia elétrica, julgue as afirmações que se 
seguem: 𝐼. A transmissão por corrente alternada consolidou-se ao longo dos anos, mas não é a forma mais conveniente de trans-

missão devido às oscilações na voltagem e na corrente. 𝐼𝐼. A transmissão por corrente alternada é conveniente porque a voltagem pode ser facilmente modificada usando-se 
transformadores. 𝐼𝐼𝐼. Usando corrente alternada pode-se realizar a transmissão por longas distâncias em alta voltagem e baixa corrente, 
minimizando as perdas por efeito Joule. 

Está correto o que se afirma em 
 
(A) I, apenas. 
(B) II, apenas. 
(C) I e II, apenas. 
(D) I e III, apenas. 
(E) II e III, apenas. 
Gabarito: E 
Comentário 𝐼. Falso, devido justamente a    alternância da corrente              
elétrica que, através dos transformadores (elevador ou  
redutor de tensão), é possível a transmissão de energia 
elétrica por longas distâncias. 
 
6. (UFTM) Antes de passar por um processo de amplificação do sinal, o fluxo de partículas 𝛽, geradas por decaimento 
radioativo e capturadas por um detector de partículas, está representado pelo gráfico a seguir. 
 

 
 
Sabendo-se que uma partícula 𝛽 tem a mesma carga elétrica que um elétron, 1,6 ∙ 10–19 𝐶, da análise desse gráfico, 
pode-se estimar que, para o intervalo de tempo considerado, a intensidade média de corrente elétrica no detector antes 
de sua amplificação, poderia ser expressa, em 𝐴, pelo valor 
 
(A) 1 ∙ 10–10. 
(B) 8 ∙ 10–11. 
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(C) 5 ∙ 10–12. 
(D) 6 ∙ 10–12. 
(E) 2 ∙ 10–13. 
Gabarito: E 
Comentário 
Observando o gráfico da questão, pode-se considerar o valor médio do fluxo, conforme o gráfico a seguir: 

 

 
 
A partir desses valores do fluxo, pode-se inferir que o intervalo de tempo que ambas estiveram atuando é o mesmo, 
assim, o fluxo médio pode ser calculado por uma média aritmética dos fluxos, no qual basta substituir o valor da partícula 
pelo valor de sua respectiva carga para calcular o valor da corrente elétrica, logo: 
 𝜑𝑚 = 𝜑1 + 𝜑22  𝜑𝑚 = 10 + 152 = 12,5 𝑖𝑚 = 𝜑𝑚 ∙ 105 ∙ 𝑄 𝑖𝑚 = 12,5 ∙ 105 ∙ 1,6 ∙ 10−19 = 2 ∙ 10−13. 
 
7. (UFRR) A corrente elétrica nos condutores metálicos é constituída de 
 
(A) elétrons livres no sentido oposto ao convencional. 
(B) cargas positivas no sentido convencional. 
(C) cargas positivas no sentido oposto ao convencional. 
(D) íons positivos e negativos fluindo na estrutura cristalizada do metal. 
(E) elétrons livres no sentido convencional. 
Gabarito: A 
Comentário 
O sentido convencional é, por convenção, oposto ao sentido preferencial em que se movem os portadores de carga 
elétrica negativa. 
 
8. (UFSM) A ddp que acelera os elétrons entre o filamento e o alvo de um tubo de raios X é de 40 000 𝑉. 
A energia ganhada por elétron (𝑒 = 1,6 ∙ 10–19 𝐶) é 
 
(A) 4 ∙ 10–22 𝐽. 
(B) 1,6 ∙ 10–19 𝐽. 
(C) 2 ∙ 10–19 𝐽. 
(D) 6,4 ∙ 10–15 𝐽. 
(E) 2,5 ∙ 1023 𝐽. 
Gabarito: D. 
Solução 𝐸 = 𝑞 ∙ 𝑈 𝐸 = 1,6 ∙ 10−19 ∙ 40 000 = 6,4 ∙ 10−15 𝐽. 
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9. (UECE) Uma bateria de 12 𝑉 de tensão e 60 𝐴ℎ de carga alimenta um sistema de som, fornecendo a esse sistema 
uma potência de 60 𝑊. Considere que a bateria, no início, está plenamente carregada e alimentará apenas o sistema 
de som, de maneira que a tensão da bateria permanecerá 12 𝑉 até consumir os 60 𝐴ℎ de carga. 
O tempo Máximo de funcionamento ininterrupto do sistema de som é de 
 
(A) 8 ℎ. 
(B) 10 ℎ. 
(C) 12 ℎ. 
(D) 14 ℎ. 
(E) 16 ℎ. 
Gabarito: C 
Solução 𝐸 = 𝑞 ∙ 𝑈, 𝑃 = 𝐸∆𝑡 60 = 60 ∙ 12∆𝑡  ∆𝑡 = 12 ℎ. 
 
10. (UFAC) Em uma bateria, há as seguintes especificações: 12 𝑉 e 30 𝐴ℎ, sendo que essa bateria foi ligada a duas 
lâmpadas de 60 𝑊 cada uma. 
Depois de quanto tempo em que as lâmpadas foram ligadas a bateria se descarregou totalmente? 
 
(A) 6,0 ℎ. 
(B) 4,0 ℎ. 
(C) 3,0 ℎ. 
(D) 2,0 ℎ. 
(E) 1,0 ℎ. 
Gabarito: C 
Solução 𝐸 = 𝑞 ∙ 𝑈, 𝑃 = 𝐸∆𝑡 2 ∙ 60 = 30 ∙ 12∆𝑡  ∆𝑡 = 3,0 ℎ. 
 
11. (FURG) Raios são descargas elétricas naturais produzidas, quando ocorre uma diferença de potencial suficiente-
mente elevada entre duas nuvens ou entre uma nuvem e o solo. Num raio entre uma nuvem e o solo, valores típicos de 
tensão são da ordem de 2 ∙ 107 𝑉. A descarga é extremamente rápida, com uma duração da ordem de 1 𝑚𝑠. Neste 
período, a corrente é avaliada em 1,8 ∙ 105 𝐴. 
Calcule durante quantos meses a energia elétrica liberada, na produção deste raio, poderia suprir um consumo mensal 
é de 250 𝑘𝑊ℎ. 
 
(A) 4. 
(B) 2. 
(C) 1. 
(D) 80. 
(E) 40. 
Gabarito: A 
Solução 𝑖 = 𝑞∆𝑡 𝐸 = 𝑞 ∙ 𝑈 𝐸 = 1,8 ∙ 105 ∙ 1 ∙ 10−3 ∙ 2 ∙ 107 = 3,6 ∙ 109 𝐽 𝐸 = 103 𝑘𝑊ℎ 250 𝑘𝑊ℎ − 1 𝑚ê𝑠1 000 𝑘𝑊ℎ − ∆𝑡  ∆𝑡 = 4 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠. 
 
12. (FMTM/MG) Uma nuvem de tempestade está a um potencial elétrico de 107 𝑉 em relação ao solo e descarrega-se, 
emitindo um raio que dura 0,2 𝑠, com uma corrente de 103 𝐴. 
Se toda energia do raio for convertida em energia térmica, a quantidade de calor liberada para a atmosfera e para o 
solo será igual a 
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(A) 1,6 ∙ 109 𝐽. 
(B) 2,0 ∙ 109 𝐽. 
(C) 3,2 ∙ 109 𝐽. 
(D) 4,0 ∙ 109 𝐽. 
(E) 5,0 ∙ 109 𝐽. 
Gabarito: B 
Solução 𝑖 = 𝑞∆𝑡 𝐸 = 𝑞 ∙ 𝑈 𝐸 = 103 ∙ 0,2 ∙ 107 = 2,0 ∙ 109 𝐽. 
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Conteúdos 

• Funções Oxigenadas. 

• Funções Nitrogenadas. 

• Compostos sulfurados. 

• Combustão dos diferentes tipos de combustíveis e suas implicações ambientais. 
 
Eixo temático 

• Funções Orgânicas e Produtos Químicos de Uso Cotidiano. 
 
Expectativas de aprendizagem 

• Reconhecer o nome a as fórmulas estruturais das principais funções orgânicas: álcool, aldeídos, cetonas, ácidos car-
boxílicos, éteres, ésteres, aminas, amidas, fenóis, compostos nitrogenados, sulfurados e haletos, sempre que possí-
vel, usando as moléculas mais simples. 

• Avaliar as implicações ambientais de diferentes combustíveis utilizados na produção de energia e comparar sua efi-
ciência térmica, utilizando a entalpia de combustão. 

 

ATIVIDADES 
 

1. A glicerina é um liquido viscoso, sem cor e nem cheiro obtida a partir de vegetais ou gordura animal. Seu verdadeiro 
nome é Glicerol e pode ser diluída em água ou álcool, não em óleo. Ela é higroscópica, ou seja, absorve a água do ar. 
Usada amplamente na fabricação de cosméticos, devido seu grande poder de umectação. 

Disponível em: http://www.mulheresdivando.com.br/2015/01/gl icerina-para-que-serve-e-como-usar.html. Acesso em: 23 de fev. 2016 (adaptada). 

 

HO OH

OH  
 
Considerando a molécula de glicerol, identifique a alternativa correta. 
 
(A) Possui cadeia ramificada. 
(B) Pertence à função dos álcoois. 
(C) Pertence à função dos ésteres. 

MATERIAL DO PROFESSOR 
3ª SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL/2º BIMESTRE/2019 

CIÊNCIAS DA NATUREZA – QUÍMICA 
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(D) Apresenta fórmula molecular 𝐶3𝐻6𝑂3. 
(E) Pertence à função dos hidrocarbonetos. 
Gabarito: B 
Comentário 
A molécula de glicerol possui fórmula molecular 𝐶3𝐻8𝑂3, cadeia aberta, normal, homogênea e saturada. Pertence à 
função dos álcoois, sendo esta molécula um tri álcool ou triol, pois apresenta três grupos 𝑂𝐻 em sua estrutura. 
 
2. (Unesp – adaptado) Homens que começam a perder cabelo na faixa dos 20 anos podem ter maior risco de câncer de 
próstata no futuro. A finasterida – medicamento usado no tratamento da calvície – bloqueia a conversão da testoste-
rona em um androgênio chamado dihidrotestosterona (DHT), que se estima estar envolvido na queda de cabelos. O 
medicamento também é usado para tratar câncer de próstata.  

 

 
 

Sobre a DHT, cuja fórmula está representada, é correto afirmar que 
 
(A) é um hidrocarboneto aromático de fórmula molecular 𝐶19𝐻30𝑂2. 
(B) é insolúvel em água e tem fórmula molecular 𝐶17𝐻26𝑂2. 
(C) apresenta as funções fenol e cetona e fórmula molecular 𝐶19𝐻30𝑂2. 
(D) é apolar e apresenta fórmula molecular 𝐶17𝐻26𝑂2. 
(E) apresenta as funções álcool e cetona e fórmula molecular  𝐶19𝐻30𝑂2. 
Gabarito: E 
Comentário 
O dihidrotestosterona (DHT) apresenta as funções álcool, que é caracterizada pelo grupo OH ligado a carbono saturado 
e cetona, que é caracterizado pelo grupo carbonila vizinho a dois carbonos, e possui fórmula molecular  𝐶19𝐻30𝑂2. 
 
3. (Unemat) As funções oxigenadas estão intimamente ligadas ao perfume, ao sabor e ao aroma dos produtos que 
usamos em nosso dia. Do ponto de vista químico, algumas substâncias encontradas nos perfumes são: 
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As funções orgânicas do geraniol e do citral são, respectivamente, 
 
(A) éster e éter. 
(B) éter e aldeído. 
(C) cetona e álcool. 
(D) álcool e aldeído. 
(E) cetona e aldeído. 
Gabarito: D 
Comentário 
As funções orgânicas do geraniol e do citral são, respectivamente, álcool e aldeído. A função álcool é caracterizada pelo 
grupo hidroxila 𝑂𝐻 ligado ao carbono saturado e à função aldeído, que é caracterizada pelo grupo carbonila (𝐶𝑂) ligada 
ao carbono e hidrogênio. 
 
4. (Enem) A curcumina, substância encontrada no pó-amarelo-alaranjado extraído da raiz da cúrcuma ou açafrão-da-
índia (Curcuma longa), aparentemente pode ajudar a combater vários tipos de câncer, o mal de Alzheimer e até mesmo 
retardar o envelhecimento. Usada há quatro milênios por algumas culturas orientais, apenas nos últimos anos passou 
a ser investigada pela ciência ocidental. 

 
Na estrutura da curcumina, identificam-se grupos característicos das funções  
 
(A) éter e fenol. 
(B) éter e álcool. 
(C) éster e fenol. 
(D) aldeído e enol. 
(E) aldeído e éster. 
Gabarito: A 
Sugestão de resposta 
Na estrutura da curcumina, identificam-se grupos característicos das funções éter e fenol. A função fenol é caracterizada 
pelo grupo hidroxila 𝑂𝐻 ligado a um anel benzênico e a função éter é caracterizada pela presença de oxigênio entre dois 
carbonos. 
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5. (PUC-RIO) O oseltamivir, representado na figura ao lado, é o princípio ativo do antiviral Tamiflu® que é utilizado no 
tratamento da gripe A (H1N1). Assinale a opção que não indica uma função orgânica presente na estrutura da molécula 
do oseltamivir 

 

 
(A) éter. 
(B) éster. 
(C) amida. 
(D) aldeído. 
(E) amina primária. 
Gabarito: D 
Comentário 
A função orgânica que não está presente na estrutura do oseltamivir é o aldeído (−𝐶𝐻𝑂), onde a carbonila (𝐶 = 𝑂) é 
vizinha somente a um carbono e um hidrogênio. 
 
6. (PUC-RIO) Nossos corpos podem sintetizar onze aminoácidos em quantidades suficientes para nossas necessidades. 
Não podemos, porém, produzir as proteínas para a vida a não ser ingerindo os outros nove, conhecidos como aminoá-
cidos essenciais. 
 

 
 

Assinale a alternativa que indica apenas funções orgânicas encontradas no aminoácido essencial fenilalanina, mostrada 
na figura anterior. 
 
(A) álcool e amida. 
(B) éter e éster. 
(C) ácido carboxílico e amida. 
(D) ácido carboxílico e amina primária. 
(E) amina primária e aldeído. 
Gabarito: D 
Comentário 
O grupo que caracteriza a função ácido carboxílico é – 𝐶𝑂𝑂𝐻; o que caracteriza a função amina primária é o grupo – 𝑁𝐻2, sendo esta amina classificada como primária, pois está ligada apenas a um carbono. 
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7. (Uneb-BA-Adaptado) O eugenol, um composto orgânico extraído do cravo-da-índia, é representado pela fórmula es-
trutural a seguir: 
 

 
 

As funções orgânicas presentes na estrutura do eugenol são 
 
(A) enol e ácido carboxílico. 
(B) álcool e éster. 
(C) fenol e éster. 
(D) álcool e éter. 
(E) fenol e éter. 
Gabarito: E 
Comentário 
O grupo que caracteriza a função fenol é uma hidroxila (– 𝑂𝐻) ligada a um benzeno; o que caracteriza a função éter é 
o oxigênio entre dois carbonos. Neste caso, notamos a presença do heteroátomo (oxigênio) entre o carbono do anel 
benzênico e uma metila (𝐶𝐻3). 
 
8. (UFMG) O paracetamol, empregado na fabricação de antitérmicos e analgésicos, tem esta estrutura 
 

OH

N

H

CH3

O

 
 

Quais funções orgânicas pertencem à molécula de paracetamol? 
 
(A) Amina e enol. 
(B) Amida e enol. 
(C) Amina e fenol. 
(D) Amida e fenol. 
(E) Amida e álcool. 
Gabarito: D 
Comentário 
O grupo que caracteriza a função fenol é uma hidroxila (– 𝑂𝐻) ligada a um benzeno; o que caracteriza a função amida 
é um nitrogênio vizinho a uma carbonila (𝐶 = 𝑂). 
 



 

20 

9. (PUC - RS) Considerando a estrutura do ácido salicílico, usado na preparação do salicilato de sódio, analgésico e anti-
pirético, analise a estrutura e responda. 
 

O OH

OH

 
 

Quais as funções orgânicas presentes na molécula de ácido salicílico? 
 
(A) Fenol e cetona. 
(B) Álcool e cetona. 
(C) Álcool e aldeído. 
(D) Enol e ácido carboxílico. 
(E) Fenol e ácido carboxílico. 
Gabarito: E 
Comentário 
O grupo que caracteriza a função ácido carboxílico é – 𝐶𝑂𝑂𝐻 (posição 1); o que caracteriza a função fenol é uma hidro-
xila (– 𝑂𝐻) ligada a um benzeno (posição 2). 
 
10. (Uniube) A capsaicina, cuja fórmula estrutural simplificada está mostrada a seguir, é uma das responsáveis pela 
sensação picante provocada pelos frutos e sementes da pimenta-malagueta (Capsicum sp.). 
 

O

HO

NH3C

CH3

CH3H

O

 
 
Na estrutura da capsaicina, encontram-se as seguintes funções orgânicas 
 
(A) amida, fenol e éter. 
(B) amina, fenol e éster. 
(C) amina, cetona e éter. 
(D) amida, álcool e éster. 
(E) amida, aldeído e éter. 
Gabarito: A 
Comentário 
O grupo que caracteriza a função amida é um nitrogênio vizinho a uma carbonila (𝐶 = 𝑂), e a função fenol é uma 
hidroxila (– 𝑂𝐻) ligada a um benzeno. Já a função éter é caracterização por um oxigênio vizinho a dois carbonos que, 
neste caso, é um carbono da metila e um carbono do anel benzênico.  
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11. (PUC-MG/adaptada) A adrenalina de fórmula estrutural: 
 

HO

OH

N
H

HO

 
 

É um hormônio das supra-renais que acelera os batimentos cardíacos, com aumento da pressão arterial. Esta substância 
é utilizada na medicina para deter crises asmáticas e alérgicas. Na sua estrutura, observam-se as funções 
 
(A) fenol, éter e amina. 
(B) álcool, éster e amina. 
(C) fenol, álcool e amida. 
(D) fenol, álcool e amina. 
(E) aldeído, álcool e amida. 
Gabarito: D 
Comentário 
O grupo que caracteriza a função amina é – 𝑁𝐻2, -𝑁𝐻 − e 𝑁 ligado a três carbonos que, neste caso, temos uma amina 
secundária (−𝑁𝐻−), pois está ligada a dois carbonos vizinhos. A função álcool é uma hidroxila (– 𝑂𝐻) ligada a um 
carbono saturado, ou seja, que realiza somente ligações simples. Já a função fenol é uma hidroxila (– 𝑂𝐻) ligada a um 
benzeno que, neste caso, temos um difenol, pois há duas hidroxilas no mesmo benzeno. 
 
12. (GF - RJ) Considere a afirmativa: "A combustão de 1 mol de álcool etílico, produzindo 𝐶𝑂2  e 𝐻2𝑂, libera 325 𝐾𝑐𝑎𝑙." 
A equação química que corresponde a essa afirmativa é 
 
(A) C2H6(l) + 15/2O2(g) → 2CO2(g) + 3H2O(l) ΔH = -325 kcal. 
(B) C2H6O(l) + 3O2(g) → 2CO2(g) + 2H2O(l) ΔH = -325 kcal. 
(C) C2H6O2(l) + 5/2O2(g) → 2CO2(g) + 3H2O(l) ΔH = +325 kcal. 
(D) C2H6(l) + 15/2O2(g) → 2CO2(g) + 3H2O(g) ΔH = +325 kcal. 
(E) C2H4(l) + 5/2O2(g) → 2CO2(g) + 2H2O(g) ΔH = -325 kcal. 
Gabarito: B 
Comentário 
Uma equação de combustão é aquela em que o combustível reage com o gás oxigênio (𝑂2), produzindo gás carbônico (𝐶𝑂2) e água (𝐻2𝑂). Como foi informado que o etanol sofreu a combustão, trata-se de um composto com dois átomos 
de carbono (𝑒𝑡) e apenas um átomo de oxigênio (𝑜𝑙). 
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MATERIAL DO PROFESSOR 
3ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO /2º BIMESTRE/2019 

CIÊNCIAS HUMANAS – HISTÓRIA 
 

Conteúdos 
• Segunda Guerra mundial.  

• O Período Vargas.  

• Goiás e o Período Vargas: “Ludoviquismo” e “Mudancismo”.  
• A Guerra Fria e suas consequências.  

• Processos de Descolonização da África e da Ásia.  

 
Eixos temáticos 

• Relações políticas, religiosas e culturais no mundo contemporâneo.  
• Crise do Modelo Liberal.  

• Construção do Mundo Globalizado.  

 
Expectativas de aprendizagem 
• Discutir a construção do outro e suas representações ao longo da história.  

• Utilizar a leitura, a compreensão e a interpretação de textos diversos para tornar-se um leitor competente e possi-
bilitar o letramento linguístico, literário, social, científico.  

• Discutir o genocídio no contexto das Guerras Mundiais: o Holocausto e as minorias dissidentes.  

• Compreender a formação de alianças e conflitos no contexto de disputa por hegemonia.  

• Compreender a relação entre a transferência da capital, da Cidade de Goiás para Goiânia, e a “Marcha para o Oeste”, 
como marco: do surgimento de novas forças políticas em Goiás, do desenvolvimento econômico da região Centro-
Oeste.  

• Avaliar criticamente conflitos culturais, sociais, políticos, econômicos e ambientais no século XX.  

• Valorizar a luta pela liberdade e igualdade de direitos de africanos e asiáticos.  
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ATIVIDADES 
 
Observe a imagem e responda a atividade 1.  
 

 

1. Faça uma análise da imagem considerando o contexto Segunda Guerra Mundial   
Sugestão de resposta 
No plano central da imagem temos dois personagens, um real que é Hitler, governante da Alemanha no contexto da 
Segunda Guerra Mundial e, outro, fictício que é o Capitão América, personagem de quadrinhos dos Estados Unidos da 
América. A criação do Capitão América e o fato dele estar batendo em Hitler faz pensar na entrada dos Estados Unidos 
na guerra, em 1941, ao lado dos países aliados contra os países do eixo. Nesse sentido, a derrota de Hitler, ao cair com 
o soco do Capitão América, representa a chegada de um herói que livraria o mundo do autoritarismo, um herói comba-
tente da tirania, ou seja, representa o desejo de vitória dos aliados, agora reforçados pelas forças norte-americanas.   
DH3-Analisar fontes diversas produzidas em diferentes contextos históricos.  
Expectativa de aprendizagem 
• Utilizar a leitura, a compreensão e a interpretação de textos diversos para tornar-se um leitor competente e possibilitar 

o letramento linguístico, literário, social, científico.  

 

Observe o cartaz e responda a atividade 2.  

  

2. Responda: 
 
a. Que aspecto da ideologia nazista o cartaz apresenta? 
Sugestão de resposta 
O cartaz representa a postura antissemítica presente na ideologia nazista.  
 

https://2.bp.blogspot.com/-0cI9l-0nz-c/V5HyUkXE8iI/AAAAAAAAFUg/JBncNzc7HEssQNsJ_H0pzPMP-0FkJ1RJQCLcB/s1600/Por+tr%C3%A1s+das+pot%C3%AAncias+inimigas.png
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b. Qual a representação do judeu para a Alemanha no contexto da Segunda Guerra Mundial? Explique.  
Sugestão de resposta 
Ao dizer que o judeu está por trás das potências inimigas, considera-se que ele é também o inimigo da Alemanha. Ao 
assumir o poder na Alemanha, Hitler, transformou o povo judeu em inimigo da nação e empreendeu sobre o mesmo 
uma perseguição que visava seu extermínio.  
DH38-Analisar discursos e práticas políticas dos diferentes grupos e movimentos sociais.  
Expectativa de aprendizagem 
• Discutir a construção do outro e suas representações ao longo da história.  
 
Leia o poema e responda a atividade 3.  
 
(Upe-ssa 3 2016)  
 
É ISTO UM HOMEM? 
 
Vocês que vivem seguros 
em suas casas, 
vocês que voltando à noite, 
encontram comida quente e rostos amigos, 
pensem bem se isto é um homem, 
que trabalha no meio do barro, 
que não conhece paz, 
que luta por um pedaço de pão, 
que morre por um sim ou por um não. 
Pensem bem se isto é uma mulher, 
sem cabelos e sem nome, 
sem mais força para lembrar, 
vazios os olhos, frio o ventre, 
como um sapo no inverno. 
 
Pensem que isto aconteceu: 
eu lhes mando estas palavras. 
Gravem-nas em seus corações, 
estando em casa, andando na rua, 
ao deitar, ao levantar, 
repitam-na a seus filhos. 
Ou, senão, desmorone-se a sua casa, 
a doença os torne inválidos, 
os seus filhos virem o rosto para não vê-los. 

                         LEVI, Primo. É isto um homem? Rio de Janeiro: Ed. Rocco. 
 

3. Esse poema é um testemunho do Holocausto, que se transformou num ícone dos direitos humanos por defender a 
 
(A) culpa do Estado nos traumas coletivos.    
(B) liberdade de expressão dos intelectuais.    
(C) importância da preservação da memória.    
(D) necessidade do esquecimento das ditaduras.    
(E) responsabilidade da sociedade civil no nazismo. 
Gabarito: C 
DH2-Analisar as representações artísticas e culturais de diferentes sociedades como produtos da memória.  
Expectativa de aprendizagem 
• Discutir o genocídio no contexto das Guerras Mundiais: o Holocausto e as minorias dissidentes. 
Comentário  
O poema, que nos é contemporâneo, é expressão de denúncia de um fato histórico de violência contra um povo, fato 
esse que exterminou milhares de pessoas (o holocausto). Ao caráter de denúncia do poema pode ser associado o caráter 
de ser o mesmo um instrumento de memória porque faz lembrar o fato e conclama para que seja contato, passado para 
outras gerações.  

Disponível em: https://www.portaldovestibulando.com/2016/07/a-segunda-guerra-mundial-questoes-de.html. Acesso em: 13 fev. 2019.  

 
 

https://www.portaldovestibulando.com/2016/07/a-segunda-guerra-mundial-questoes-de.html
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Observe a imagem, leia o texto e responda a atividade 4.  
 

 
 
A Europa já não é a liberdade e a paz, mas a violência e a guerra.  
Durante a ocupação alemã de Paris, a alguns críticos alemães que virão lhe falar de Guernica, Picasso responderá com 
amargura:  
Não fui eu que a fiz, fizeram-na vocês. 

(Giulio Carlo Argan. Arte moderna, 1992.) 
 

4. O comentário de Pablo Picasso, em relação à sua obra Guernica, refere-se 
 
(A)  à separação entre manifestações artísticas e realidade histórica.  
(B) à denúncia da anexação do território espanhol pelas tropas nazistas.  
(C) ao bombardeio alemão da cidade basca em apoio ao general Franco. 
(D) aos massacres cometidos pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial.  
(E)  à aliança dos nazistas com os comunistas no início da Segunda Guerra Mundial.  
Gabarito: C 
DH2 – Analisar as representações artísticas e culturais de diferentes sociedades como produtos da memória.  
Expectativa de aprendizagem 
• Utilizar a leitura, a compreensão e a interpretação de textos diversos para tornar-se um leitor competente e possibilitar 

o letramento linguístico, literário, social, científico.  
Comentário  
A obra de Picasso e sua fala aos alemães expressam o evento do bombardeio aéreo por aviões alemães à cidade de 
Guernica em abril de 1937. 

Disponível em: https://www.portaldovestibulando.com/2016/07/a-segunda-guerra-mundial-questoes-de.html. Acesso em: 13 fev. 2019.  

 
Observe a charge e responda a atividade 5.  
 

 
Disponível em: <https://www.portaldovestibulando.com/2016/07/a-segunda-guerra-mundial-questoes-de.html>. Acesso em: 13 fev. 2019.  

 
5. Considerando o contexto da Segunda Guerra Mundial, aponte o fato histórico representado na charge, os persona-

gens desse fato, seus interesses, e explique o tom de humor nas falas dos personagens.  
 
 

https://www.portaldovestibulando.com/2016/07/a-segunda-guerra-mundial-questoes-de.html
https://www.portaldovestibulando.com/2016/07/a-segunda-guerra-mundial-questoes-de.html
https://3.bp.blogspot.com/-SKjg4f6gCJ0/V5HytmZFQwI/AAAAAAAAFUo/yfjaDLsmpTsVdD4JQhqKjp9gdQPLalM1ACLcB/s1600/Guernica.png
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Sugestão de resposta  
O fato representado na imagem é a assinatura do pacto nazi-soviético de não agressão, em 1939, feito entre Hitler, 
governante da Alemanha nazista e Stalin, governante da URSS comunista. O tom de humor presente na imagem pode 
ser explicado pelo fato de haver nesse pacto uma cláusula secreta que visava a divisão da Polônia entre a Alemanha e a 
URSS, algo que ia contra os acordos da Conferência de Munique. Mas, na fala de Stalin, ainda há certa ironia que faz 
pensar no jogo do contexto de guerra, um contexto em que o desenrolar dos acontecimentos levaria ambos os dirigentes 
para diferentes lados. Dois anos mais tarde, Alemanha e URSS estavam guerreando entre si.  
DH3-Analisar fontes diversas produzidas em diferentes contextos históricos.  
Expectativa de aprendizagem 
• Compreender a formação de alianças e conflitos no contexto de disputa por hegemonia.  

Leia o texto e responda a atividade 6.  

(UFT/TO)  
 
As formas de resistência podem ser elementares e espontâneas, como a reação dos dinamarqueses que acabavam de 
tomar seu chope e iam embora do bar assim que entrava um oficial alemão. Entre os exemplos mais elaborados contam-
se a recusa dos religiosos e professores noruegueses de se alistarem, ou as manifestações espontâneas de Praga, em 
28 de outubro, data da independência, pelos estudantes secundários. Também foi importante a constituição, na Polô-
nia, de uma sociedade paralela, subterrânea, que passa a educar os jovens desde que os alemães suprimiram as carac-
terísticas nacionais do país para germanizá-lo. 

FERRO, Marc. História da Segunda Guerra Mundial. São Paulo: Ática, 1995. p. 126. 

 
 
Com base no texto, considere as afirmações a seguir. 
 
I. A resistência, forma de luta contra o domínio alemão durante a Segunda Guerra Mundial, ocorreu tanto no cotidiano 
dos envolvidos quanto nas organizações civis e militares armadas. 
II. A resistência, ação exclusiva da Primeira Guerra Mundial, ocorria tanto no cotidiano dos civis quanto nas ações ar-
madas planejadas. 
III. Além da conjugação de forças militares de americanos, ingleses e russos, os focos de resistência civil foram impor-
tantes para o enfraquecimento do exército alemão durante a Segunda Guerra Mundial. 
IV. Os líderes dos países considerados aliados condenaram as resistências dos civis dinamarqueses, noruegueses e po-
loneses, ainda que essas manifestações fossem consideradas importantes para a derrocada do nazismo. 
V. A resistência espontânea entrou para a história como uma das mais eficazes formas de luta contra o nazismo. 
 
6. Assinale a alternativa contendo apenas as afirmações CORRETAS em relação ao texto de Marc Ferro: 
 
(A) I, I, III e IV. 
(B)  II, III, IV e V. 
(C) I, IV e V. 
(D) I, III e V. 
(E)  I, II e V. 
Gabarito: D 
DH16-Identificar estratégias de resistência de diferentes grupos sociais em contextos históricos.  
Expectativa de aprendizagem 
• Avaliar criticamente conflitos culturais, sociais, políticos, econômicos e ambientais no século XX.  
Comentário  
A afirmativa II está incorreta porque a resistência não foi apenas uma característica da Primeira Guerra Mundial. A 
alternativa IV também está incorreta porque não houve a condenação mencionada. 

Disponível em: <https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-historia/exercicios-sobre-fases-segunda-guerra-mundial.htm#resp-2>. Acesso 
em: 14 fev. 2019.  

 
Leia o texto e responda a atividade 7. 
 
(ENEM)  
 
É difícil encontrar um texto sobre a Proclamação da República no Brasil que não cite a afirmação de Aristides Lobo, no 
Diário Popular de São Paulo, de que “o povo assistiu àquilo bestializado”. Essa versão foi relida pelos enaltecedores da 

https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-historia/exercicios-sobre-fases-segunda-guerra-mundial.htm#resp-2
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Revolução de 1930, que não descuidaram da forma republicana, mas realçaram a exclusão social, o militarismo e o 
estrangeirismo da fórmula implantada em 1889. Isto porque o Brasil brasileiro teria nascido em 1930. 

MELLO, M. T. C. A república consentida: cultura democrática e científica no final do Império. Rio de Janeiro: FGV, 2007 (adaptado). 

O texto defende que a consolidação de uma determinada memória sobre a proclamação da República no Brasil teve, na 
Revolução de 1930, um de seus momentos mais importantes.  

7. Os defensores da Revolução de 1930 procuraram construir uma visão negativa para os eventos de 1889, porque esta 
era uma maneira de 

(A) valorizar as propostas políticas democráticas e liberais vitoriosas 
(B) resgatar simbolicamente as figuras políticas ligadas à Monarquia. 
(C) criticar a política educacional adotada durante a República Velha. 
(D) destacar a ampla participação popular obtida no processo da Proclamação. 
(E) legitimar a ordem política inaugurada com a chegada desse grupo ao poder. 
Gabarito: E 
DH38-Analisar discursos e práticas políticas dos diferentes grupos e movimentos sociais.  
Expectativa de aprendizagem 

• Utilizar a leitura, a compreensão e a interpretação de textos diversos para tornar-se um leitor competente e possibi-
litar o letramento linguístico, literário, social, científico.  

Comentário  
Temos nas alternativas A e B afirmativas erradas, no momento em que a primeira trata a revolução de 1930 como uma 
ação democrática, quando na verdade teria sido um golpe, e a segunda trata que o evento teria o objetivo de recordar 
valores monárquicos, e o que na verdade tínhamos era exatamente o contrário. Em Relação às letras C e E, podemos 
concluir que não tivemos nenhum preceito educacional vigente durante o evento e muito menos ampla participação 
popular. Sendo a resposta correta a letra D, pois Getúlio Vargas fez de tudo para mostrar que o que vinha antes dele era 
retrógrado e atrasado, visando legitimar sua permanência no poder. 

Disponível em: https://descomplica.com.br/blog/historia/exercicios-era-vargas/. Acesso em: 14 fev. 2019. 

 
8. (UFPB) O governo Vargas tornou-se sinônimo de intervenção estatal. Embora essa política intervencionista tenha 
adquirido força no Estado Novo, pode ser percebida durante toda a chamada Era Vargas. Sobre a Era Vargas, é correto 
afirmar: 
 
(A) O governo, na questão agrícola, extinguiu diversos institutos, entre eles o do Açúcar e do Álcool, o do Pinho, o do 

Mate e o do cacau, e centralizou as ações do Ministério da Agricultura. 
(B) O Departamento de Imprensa e Propaganda, embora impusesse limitações à imprensa, seguiu a orientação do es-

tado, sem propaganda do governo e sem influência sobre a opinião pública. 
 (C) O Brasil, com a implantação do Estado Novo, conseguiu a tão sonhada paz social, e o governo Vargas implantou, 

pela via da conciliação política, um governo de coalizão entre socialistas e integralistas. 
(D) Os principais opositores do governo foram facilmente cooptados pela política governamental de conciliação e polí-

ticos com visões opostas, como Luiz Carlos Prestes e Plínio Salgado, atuaram como ministros de Vargas. 
(E) O movimento sindical passou a ser tutelado já no início do primeiro governo Vargas, com a Lei de Sindicalização 

(março de 1931) e, em decorrência, o sindicato tornou-se um colaborador do Estado, com o objetivo de intermedi-
ação e atenuação do conflito entre capital e trabalho. 

Gabarito: E 
DH14-Analisar as diferentes relações de poder ao longo da História.  
Expectativa de aprendizagem 
• Compreender a formação de alianças e conflitos no contexto de disputa por hegemonia.  
Comentário  
A letra A está errada devido ao fato de o governo sempre estabelecer ampla propaganda governamental, que fez parte 
do que chamaríamos de “populismo”. A alternativa B está incorreta, pois, no âmbito agrícola, não houve alterações 
significativas. A letra C está errada, pois o Estado Novo era uma ditadura, não havendo conciliação entre partidos ou 
ideologias diferentes, aliás, não havia partido. A letra D está errada devido a ideia de que Luiz Carlos Prestes foi fiel 
opositor de Vargas até quase o final da sua Era. A resposta correta fica na letra E, que trata da postura dos sindicatos 
na época, que eram extremamente ligados ao governo e tinham caráter conciliatório, sendo conhecidos como “sindica-
tos pelegos”. 

Disponível em: https://descomplica.com.br/blog/historia/exercicios-era-vargas/. Acesso em: 14 fev. 2019. 

 
 

https://descomplica.com.br/blog/historia/exercicios-era-vargas/
https://descomplica.com.br/blog/historia/exercicios-era-vargas/
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Leia o texto e responda a atividade 9.  
 
“[…] a mudança da capital não é apenas um problema na vida de Goiás. É também a chave, o começo da solução de 
todos os demais problemas. Mudando a sede de Governo para um local que reúna os requisitos de cuja ausência abso-
luta se [ressente] a cidade de Goiás, teremos andado meio caminho na direção da grandeza desta maravilhosa unidade 
Central”.  
 

(Relatório apresentado por Pedro Ludovico Teixeira ao presidente Getúlio Vargas em 1934. In: PALACIN, Luis. Fundação de Goiânia e desenvolvi-
mento de Goiás. Goiânia: Oriente, 1976. p. 44) 

 
9. Considerando o texto, quais motivos podem ser apontados para a mudança da capital em Goiás e, de que forma se 
relaciona ao cenário político nacional?  
Sugestão de resposta 
Há no texto a ideia de que o Estado de Goiás não sobreviveria mantendo sua antiga capital, lugar, segundo o governador, 
marcado pelas ausências. Assim, pensar em Goiás como um estado grandioso requeria a mudança da capital para um 
local livre de tais ausências. O governante de Goiás coloca, diante do presidente Vargas, a mudança da capital como 
questão de sobrevivência, como fator de desenvolvimento econômico, mas também como um novo centro de poder, não 
mais alinhado à colonização, à ideia de decadência, mas ao projeto modernizador do governo Federal.  A construção de 
Goiânia expressou o desejo renovador advindo com a Revolução de 1930.  
DH33-Compreender processos políticos, econômicos e sociais em diferentes contextos históricos.  
Expectativa de aprendizagem 

• Compreender a relação entre a transferência da capital, da Cidade de Goiás para Goiânia, e a “Marcha para o Oeste”, 
como marco: do surgimento de novas forças políticas em Goiás, do desenvolvimento econômico da região Centro-
Oeste.  

 

Leia o texto e responda a atividade 10.  

 
“Um dos exemplos do estado de pânico total que dominou a sociedade norte-americana naqueles anos iniciais da dé-
cada foi a cruzada anticomunista que levou o nome de Macarthismo por causa do senador Joseph MacCarthy.  

(FENBELON, Dea.  A Guerra Fria,1983) 
 

10. Explique o que foi o Macarthismo e aponte suas relações com a Guerra Fria.  
Sugestão de resposta  
Após a Segunda Guerra Mundial instala-se a Guerra Fria, ou seja, a polarização do mundo entre nações capitalistas e 
nações comunistas. Nesse contexto surgiram políticas de perseguição a cidadãos que não se alinhavam às ideias do 
modelo ao qual pertencia seu país. Exemplo dessas políticas foi o macarthismo nos Estados Unidos que visava a perse-
guição daqueles que tivessem algum tipo de relação com o comunismo. Por meio de discursos inflamados e diversos 
projetos de lei, o senador Joseph Raymond McCarthy, conseguiu aprovar a formação de comitês e leis que determinavam 
o controle e a imposição de penalidades contra aqueles que tivessem algum envolvimento com “atividades  antiameri-
canas”. Na prática, as polêmicas atividades antiamericanas eram um sinônimo empregado para qualquer manifestação 
política inspirada pelo comunismo.  
DH15-Analisar tensões sociais, políticas e econômicas em diferentes contextos.  
Expectativa de aprendizagem 
• Avaliar criticamente conflitos culturais, sociais, políticos, econômicos e ambientais no século XX.  

Disponível em: http://www.dominantes.com.br/projetohistoria.pdf. Acesso em: 14 fev. 2019 (adaptada). 

 
Leia o texto e responda a atividade 11.  

 
"Foi em 1968 que os Beatles cantaram a famosa música 'Revolution', fazendo sucesso ao som de um instrumento hindu, 
a cítara, aliada à guitarra elétrica." 
"(...) E exprimia o novo mundo que se impunha, com ramos americanos, japoneses, africanos e indianos se cruzando, 
se interpondo no panorama da história contemporânea. A 'mancha branca' que tanto ameaçara os continentes asiático 
e africano parecia perder a força em contato com a 'sombra' amarela e a preta que, de forma revolucionária, tomava 
conta da Terra, tentando mudar o mundo. (...)." 
"Nessa década, trinta nações africanas irromperam no cenário mundial. Só nos doze primeiros meses, conhecidos como 
o 'Ano da África', dezessete países conseguiram sua independência política (...)"  

(Canêdo, Leticia Bicalho. A descolonização da Ásia e da África. 8 ed., São Paulo: Atual, 1992, p. 33).  
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11. Responda: 
 
a. A qual evento histórico o texto faz referência? Justifique e explique-o.  
sugestão de resposta 
O texto faz referência ao processo de descolonização como se pode notar na última parte em que fala da independência 
de dezessete países africanos. O processo de descolonização iniciou-se entre o final do século XIX e início do século XX, 
na África e na Ásia. Esse processo reuniu inúmeros movimentos contrários ao colonialismo europeu em território africano 
e asiático na busca pela independência.  
 
b. Explique a frase: “(...) A 'mancha branca' que tanto ameaçara os continentes asiático e africano parecia perder a força 
em contato com a 'sombra' amarela e a preta que, de forma revolucionária, tomava conta da Terra, tentando mudar o 
mundo (...)."  
Sugestão de resposta 
A frase expressa a força revolucionária que tomava africanos e asiáticos contra o colonialismo, em busca da liberdade. 
A grande sombra preta e amarela que encobria a mancha branca, europeia, colonizadora, faz referência aos vários 
movimentos e lutas que compuseram esse processo, seja na África, seja na Ásia. O novo mundo que se criaria seria 
aquele de ramos diversificados. 
DH33-Compreender processos políticos, econômicos e sociais em diferentes contextos históricos.  
DH38-Analisar discursos e práticas políticas dos diferentes grupos e movimentos sociais 
Expectativa de aprendizagem  
• Valorizar a luta pela liberdade e igualdade de direitos de africanos e asiáticos.  

 
Leia o texto e responda a atividade 12.  
 
 "A verdade e o amor sempre venceram. Houve tiranos e assassinos e eles pareciam invencíveis. Mas, no final, sempre 
caem. Pense nisso...sempre...". · "A primeira coisa, portanto, é dizer-nos a nós mesmos: Não aceitarei mais o papel de 
escravo. Não obedecerei às ordens como tais, mas desobedecerei quando estiverem em conflito com minha consciên-
cia. O assim chamado patrão poderá surrar-nos e tentar forçar-nos a servi-lo. Direis: Não, não vos servirei por vosso 
dinheiro ou sob ameaça. Isso poderá implicar sofrimentos. Vossa prontidão em sofrer acenderá a tocha da liberdade 
que não pode jamais ser apagada". · "Para triunfar a nossa causa estamos dispostos a derramar o nosso sangue - não o 
vosso". 

Disponível em: http://historiajulia-exercicios.blogspot.com/2007/11/descolonizao-afro-asitica.html. Acesso em: 18 fev. 2019.  

 
 
12. A qual revolucionário do processo de descolonização pertencem as ideias expressas no texto? Justifique. 
Sugestão de resposta 
O texto apresenta ideias de Mahatma Gandhi, líder do processo revolucionário de descolonização da Índia que pode ser 
notado na negação do papel de escravo. O texto traz um teor de resistência, sem, contudo, incitar a violência e sim a 
desobediência civil, o que permite, então relacioná-lo a Gandhi que pregava esse tipo de estratégia contra o domínio 
inglês. Os seguidores de Gandhi desobedeciam às leis colônias, como pode ser percebido no texto, faziam greve de fome, 
boicotavam os produtos ingleses, mas não entravam em confronto direto e violento com os colonizadores. Essa postura 
pode ser notada na frase: "Para triunfar a nossa causa estamos dispostos a derramar o nosso sangue - não o vosso". 
DH38-Analisar discursos e práticas políticas dos diferentes grupos e movimentos sociais.  
Expectativa de aprendizagem  
• Valorizar a luta pela liberdade e igualdade de direitos de africanos e asiáticos.  
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Conteúdos 

• A dinâmica socioespacial brasileira. 

• Fluxos e deslocamento populacional no Brasil. 

• Ocupação e formação territorial. 

• Características físicas. 

• Formação do povo brasileiro e goiano e diversidade étnico-cultural. 
 
Eixo temático 

• Social – Cartográfico - Físico territorial  
 
Expectativas de aprendizagem 

• Identificar os sentidos e motivações dos fluxos migratórios no espaço brasileiro e as transformações ocorridas no 
Espaço Geográfico decorrente desse processo. 

• Identificar os movimentos de emigração, identificado o sentido e os motivos desses fluxos e os movimentos de imi-
gração de estrangeiros para o Brasil. 

• Reconhecer e analisar as principais regionalizações do espaço brasileiro, perceber os critérios utilizados em cada 
uma e diferenciar as regiões. 

• Compreender a formação e diversidade étnico-cultural do povo brasileiro e reconhecer os elementos formadores 
da cultura e da identidade nacional na diversidade das regiões brasileiras. 

• Perceber as transformações nos espaços urbanos e rurais, e a diferença do ritmo e no tempo destas transformações 
ao longo do tempo, nesses espaços. 

 

ATIVIDADES 
 
Leia a letra da música e responda as atividades 1 a 3. 
 

Asa Branca 
 

Quando oiei a terra ardendo 
Qua fogueira de São João 

Eu perguntei a Deus do céu, uai 
Por que tamanha judiação 

MATERIAL DO PROFESSOR 
3ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO/2º BIMESTRE/2019 

CIÊNCIAS HUMANAS – GEOGRAFIA 
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Que braseiro, que fornaia 
Nem um pé de prantação 

Por falta d’água perdi meu gado 
Morreu de sede meu alazão 
Anté mesmo a asa branca 

Bateu asas do sertão 
Então eu disse adeus Rosinha 
Guarda contigo meu coração 

 
Hoje longe muitas léguas 

Numa triste solidão 
Espero a chuva cair de novo 
Pra eu voltar pro meu sertão 

 
Quando o verde dos teus oio 

Se espalhar na prantação 
Eu te asseguro não chore não, viu 

Que eu vortarei, viu 
Meu coração 

GONZAGA, Luiz; TEIXEIRA, Humberto. Asa Branca. Intérprete: Luiz Gonzaga. CD Luiz Gonzaga – 50 anos de chão. Sony BMG/RCA, 1996. © Fermata 
do Brasil / Rio Musical Ltda. 

 
1. Na letra da música, uma pessoa conta que tem de deixar o lugar onde mora. Retire do texto expressões que justifi-
quem essa ideia.   
Sugestão de resposta 
Os trechos que justificam a ideia são: “Anté mesmo a asa branca bateu asas do sertão”/ “Espero a chuva cair de novo 
pra eu voltar pro meu sertão”. 
DG30-Relacionar os processos migratórios às transformações socioespaciais. 
Expectativa de aprendizagem 

• Identificar os sentidos e motivações dos fluxos migratórios no espaço brasileiro e as transformações ocorridas no Es-
paço Geográfico decorrente desse processo. 

CHIANCA, Rosaly Braga. A aventura do saber: geografia 5º Ano. 2. ed. São Paulo: Leya, 2015, pp. 102-103. 

 
2. Por que o migrante decide deixar o lugar onde vive? 
Sugestão de resposta 
Ele decide deixar o lugar por causa da seca. Com a seca, não há possibilidades de plantação nem de criação de gado. 
DG30-Relacionar os processos migratórios às transformações socioespaciais. 
Expectativa de aprendizagem 

• Identificar os sentidos e motivações dos fluxos migratórios no espaço brasileiro e as transformações ocorridas no Es-
paço Geográfico decorrente desse processo. 

CHIANCA, Rosaly Braga. A aventura do saber: geografia 5º Ano. 2. ed. São Paulo: Leya, 2015, pp. 102-103. 

 
3. Retire do texto as condições para que o migrante volte. Sublinhe os trechos do texto que comprovam sua resposta. 
Sugestão de resposta 
A condição para essa pessoa voltar é a chuva. Os trechos que comprovam são “Espero a chuva cair de novo / Pra eu 
voltar pro meu sertão / Quando o verde dos teus oio / Se espalhar na prantação / Eu asseguro não chore não, viu / Que 
eu voltarei, viu / Meu coração”. 
DG30-Relacionar os processos migratórios às transformações socioespaciais. 
Expectativa de aprendizagem 

• Identificar os sentidos e motivações dos fluxos migratórios no espaço brasileiro e as transformações ocorridas no Es-
paço Geográfico decorrente desse processo. 

CHIANCA, Rosaly Braga. A aventura do saber: geografia 5º Ano. 2. ed. São Paulo: Leya, 2015, pp. 102-103. 
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Leia o texto e responda a atividade 4. 
 
(UFRN/2014) 
 

“O Ministério da Justiça brasileira, entre 2009 e o primeiro semestre de 2011, regularizou a permanência no 
Brasil de 18.004 bolivianos. De acordo com as estatísticas, os bolivianos são a comunidade estrangeira que mais cresce 
em São Paulo, e a principal motivação para esse deslocamento é a busca por emprego”. 

Disponível em: Bolivianos no Brasil. Acesso em: 08 jul. 2013. 

 
4. Nesse contexto, o deslocamento feito pelos bolivianos 
 
(A) configura um processo de migração sazonal. 
(B) corresponde a um processo de migração pendular. 
(C) classifica-os como emigrantes no espaço brasileiro. 
(D) coloca-os na condição de imigrantes em território brasileiro. 
Gabarito: D 
DG30-Relacionar os processos migratórios às transformações socioespaciais. 
Expectativa de aprendizagem 

• Identificar os movimentos de emigração, identificado o sentido e os motivos desses fluxos e os movimentos de imigra-
ção de estrangeiros para o Brasil.  

Comentário 
A entrada de pessoas no país é chamada de imigração, enquanto a saída de pessoas é chamada de emigração. Portanto, 
sob o ponto de vista do Brasil, a entrada dos bolivianos coloca-os na condição de imigrantes. 

Disponível em: https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-geografia/exercicios-sobre-tipos-migracao.htm#questao-4. Acesso em: 12 fev. 
2019 (adaptada). 

 
Leio o texto e responda a atividade 5. 
 
(Mackenzie/2019) 
 
Texto 1 

A crise social, econômica e política da Venezuela deixou de ser um problema exclusivo do país caribenho e se 
tornou um quebra-cabeça para toda a região. As principais potências latino-americanas pressionaram em vão nos últi-
mos anos para obter uma saída para os rumos autoritários de Nicolás Maduro. O problema agora vai além. A migração 
de venezuelanos, uma enxurrada que supera os 2,3 milhões desde 2014, colocou em xeque os Governos da América 
Latina, que veem como a chegada maciça desses cidadãos aos seus países pode colapsar as infraestruturas locais e já 
começa a gerar surtos de xenofobia. Os principais países da região buscam uma resposta coordenada para a crise, que, 
dão como certo, deverá se agravar depois das últimas medidas econômicas de Nicolás Maduro. 

Migração venezuelana sobrecarrega os governos da América Latina. El País, 27 ago. 2018.  
Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2018/08/25/internacional/1535150766_438375.html. Acesso em: 21 set. 2018. 

Texto 2 
Uma semana depois da explosão de violência em Pacaraima, em Roraima, a perspectiva de moradores e imi-

grantes venezuelanos sobre o que aconteceu acirra a divisões na fronteira com a Venezuela.  
Para moradores, os confrontos foram uma "tragédia anunciada" ocasionada pela falta de ajuda para lidar com 

o êxodo do país vizinho e pelo aumento de crimes na cidade. Muitos negam que tenha havido violência no sábado, 
dizendo ter se tratado de uma "manifestaçãozinha simples", uma "confusão". 

Já venezuelanos ouvidos pela reportagem estão desolados por ter perdido seus pertences nos ataques, e com 
medo de permanecer na cidade. Muitos voltaram para o seu país, alguns seguiram para Boa Vista e outros vêm dor-
mindo na zona neutra no meio da fronteira para evitar represálias em Pacaraima. 

Uma semana depois, ataques em Pacaraima dividem venezuelanos e moradores. De Júlia Dias Carneiro Enviada da BBC News Brasil a Roraima, 25 
ago. 2018.  

Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-45305847. Acesso em: 21 fev. 2019 (adaptado). 
 
5. Com base nos textos 1 e 2 apresentados, identifique a alternativa que aborda a situação dos imigrantes no Brasil. 
 
(A) Apesar da proximidade, a Colômbia é o país sul-americano que recebeu menor quantidade de venezuelanos nos 

últimos anos. 
(B) O rigoroso controle médico-sanitário dos países latino-americanos tem impedido que pessoas doentes cruzem as 

fronteiras da região. 
(C) Todos os países latino-americanos, com exceção do Peru e Equador, têm exigido o passaporte como requisito de 

entrada, com o objetivo de controlar o fluxo em seus respectivos territórios. 



 

34 

(D) A destruição de acampamentos de imigrantes venezuelanos, ocorrida em Pacairama (RR), em agosto deste ano 
(2018), pode ser considerada um ato relacionado à xenofobia mencionada na reportagem. 

(E) Apesar da dimensão do problema, as autoridades latino-americanas, em especial as da Colômbia, não desejam a 
atuação do Acnur (Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados) e da OIM (Organização Internacional 
para as Migrações) na região. 

Gabarito: D  
DG30-Relacionar os processos migratórios às transformações socioespaciais. 
Expectativa de aprendizagem 

• Identificar os movimentos de emigração, identificado o sentido e os motivos desses fluxos e os movimentos de imi-
gração de estrangeiros para o Brasil. 
Comentário 
A crise política, social e econômica da Venezuela tem provocado a evasão imigratória de sua população para países 
fronteiriços como Colômbia e Brasil. Os venezuelanos que rumam para o Brasil destinam-se para o estado de Roraima 
(RR) e se instalam, inicialmente, na cidade fronteiriça de Pacairama (RR). Porém, os imigrantes foram vítimas de ataques 
aos seus acampamentos devido a intolerância de brasileiros locais, numa clara demonstração xenófoba.     

Disponível em: http://www.curso-objetivo.br/vestibular/resolucao_comentada/mackenzie/mackenzie2019.asp?img=01. Acesso em: 14 fev. 2019 
(adaptada). 

 
Observe a figura referente à imagem noturna do Brasil e responda as atividades 6 a 8. 
 
(FUVEST/2019) 

  
Disponível em: <https://www.etapa.com.br/etaparesolve/etaparesolve/2019/Fuvest/2Fase_351/correcao/geografia/5.pdf>. Acesso em: 14 fev. 

2019. 

 
6. (FUVEST/2019) A que se referem os pontos e manchas luminosos nas figuras I e II? 
Trata-se das principais áreas urbanizadas vistas durante a noite. 
DG25-Reconhecer as transformações do espaço urbano brasileiro. 
Expectativa de aprendizagem 

• Perceber as transformações nos espaços urbanos e rurais, e a diferença do ritmo e no tempo destas transformações 
ao longo do tempo, nesses espaços. 

Disponível em: http://www.curso-objetivo.br/vestibular/resolucao_comentada/fuvest/fuvest2019_2fase.asp?img=01. Acesso em: 12 fev. 2019 
(adaptada). 

 
7. (FUVEST/2019) Qual é o conceito que define os aglomerados da figura II? Explique. 
Sugestão de resposta 
A figura II mostra a intensa urbanização entre as cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo, ou seja, a formação da 
megalópole Rio-São Paulo. 
DG25-Reconhecer as transformações do espaço urbano brasileiro. 
Expectativa de aprendizagem 

• Perceber as transformações nos espaços urbanos e rurais, e a diferença do ritmo e no tempo destas transformações 
ao longo do tempo, nesses espaços. 

Disponível em: http://www.curso-objetivo.br/vestibular/resolucao_comentada/fuvest/fuvest2019_2fase.asp?img=01. Acesso em: 12 fev. 2019 
(adaptada). 
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8. (FUVEST/2019) O mapa da figura I revela a desigualdade da rede representada. Explique um processo que tenha 
induzido a essa desigualdade. 
Sugestão de resposta 
O processo que induziu a desigualdade da rede urbana apresentada na Figura I está atrelado ao histórico de desenvol-
vimento econômico do País, que privilegiou os investimentos nas cidades localizadas no centro-Sul e na faixa litorânea. 
Assim, houve maior integração urbana com grau complexo de rede que não fora experimentada pelo interior, cuja rede 
urbana é simples, com baixa taxa de crescimento urbano. Observa-se que na Amazônia, devido ao domínio de floresta 
e de atividades primárias, existe fraca urbanização. 
DG25-Reconhecer as transformações do espaço urbano brasileiro. 
Expectativa de aprendizagem 

• Perceber as transformações nos espaços urbanos e rurais, e a diferença do ritmo e no tempo destas transformações 
ao longo do tempo, nesses espaços. 

Disponível em: http://www.curso-objetivo.br/vestibular/resolucao_comentada/fuvest/fuvest2019_2fase.asp?img=01. Acesso em: 12 fev. 2019 
(adaptada). 

Observe o mapa e responda a atividade 9.   
 

 
Disponível em: http://files.professorgivanildo.webnode.com.br/200000172-9120e921a9/brasil-regioes-geoeconomicas-geiger.png. Acesso em: 12 

mar. 2019 (adaptado). 

 
9. A respeito da regionalização brasileira proposta no mapa, considere as afirmativas. 
 
I. Nesta proposta de regionalização do espaço brasileiro, o território nacional foi dividido em grandes regiões econô-

micas. São elas: Amazônia, Centro-Sul e Nordeste. 
II. Este modelo difere das regionalizações propostas pelo IBGE, uma vez que não respeita os limites político-adminis-

trativos dos Estados. 
III. O Geógrafo Pedro Pinchas Geiger focou os seus critérios de divisão na observação do processo histórico de desen-

volvimento econômico e social, como também nos aspectos naturais regionais. 
IV. Devido aos grandes contrates regionais internos, o geógrafo propõe a divisão em sub-regiões no complexo do Nor-

deste. Nesta proposta, apresenta-se subdividido em Zona da Mata e Polígono das Secas. 
 
Estão corretas 
 
(A) I e II. 
(B) II e III. 
(C) III e IV. 
(D) I, II e III. 
(E) I, II, III e IV. 
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Gabarito: D  
DG18-analisar as diferentes regionalizações do espaço geográfico. 
Expectativa de aprendizagem 

• Reconhecer e analisar as principais regionalizações do espaço brasileiro, perceber os critérios utilizados em cada uma 
e diferenciar as regiões. 

Comentário 
O mapa proposto, que divide o Brasil em três regiões geoeconômicas, foi proposto por Pedro Geiger em 1967 e tomou 
como referência o processo de ocupação histórica, econômica e humana, não apenas aspectos físicos. A única alterna-
tiva falsa é a IV porque a subdivisão do Nordeste resulta da proposta de regionalização do Brasil em 5 macrorregiões 
(Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul) e o Nordeste se subdivide em quatro regiões: Zona da Mata, Agreste, 
Sertão e Meio-Norte.   

Disponível em: http://www.curso-objetivo.br/vestibular/resolucao_comentada/mackenzie/mackenzie2016_2.asp?img=01. Acesso em: 14 fev. 2019 
(adaptada). 

 
Observe o mapa e responda a atividade 10. 
 
(UERJ/2008) 

 
Disponível em: http://2.bp.blogspot.com/_KW2LkNaPQwQ/S64gOWG4arI/AAAAAAAAAHQ/880I7xzk7EM/s1600/DIVISO~1.JPG. Acesso em: 13 fev. 

2019 (adaptada). 

 
10. No mapa acima, estão assinaladas as três macrorregiões geoeconômicas presentes no território brasileiro. 
Escolha duas delas e apresente uma característica física e uma característica socioeconômica que sejam marcantes para 
a sua individualização como macrorregiões. 
Sugestão de resposta 
AMAZÔNICA 

➢ Características físicas: 
• floresta pluvial latifoliada 
• clima equatorial, quente e chuvoso o ano todo 
• hidrografia caracterizada por grande número de rios com abundante volume d’água 
• bioma marcado pela extrema diversidade de espécies 
• topografia de predominância suave, marcada principalmente por planícies e baixos platôs 

➢ Características socioeconômicas: 
• densidades demográficas reduzidas na maior parte da região 
• expressiva participação das atividades primárias na composição do PIB e de absorção da PEA 
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• forte participação dos grupos indígenas na composição étnica da população 
• marcante influência dos grupos indígenas brasileiros sobre a cultura regional 
NORDESTE 

➢ Características físicas: 
• vegetação de caatinga presente no Sertão fortemente associada às paisagens regionais 
• clima semi-árido do Sertão Nordestino 
• hidrografia sertaneja, marcada pelos rios temporários em função das características climáticas 
• climas megatérmicos, marcados pela pequena amplitude térmica 

➢ Características socioeconômicas: 
• grandes desigualdades socioeconômicas 
• concentração fundiária 
• perfil de renda com médias inferiores às do restante do país 
• predomínio, nas áreas rurais, das atividades agropecuárias tradicionais 
CENTRO-SUL 

➢ Características físicas: 
• médias de temperatura inferiores às encontradas nas outras duas regiões, com amplitude térmica maior em função 
da maior latitude 
• vegetação de Cerrado 
• relevo predominantemente de planalto com muitas escarpas, localmente denominadas de serras  

➢ Uma das características socioeconômicas: 
• maiores índices de população urbana 
• presença de áreas densamente urbanizadas, formando grandes aglomerações metropolitanas 
• alto nível de participação da indústria no PIB/grandes concentrações industriais 
• rede de transportes densa e diversificada 
• agropecuária moderna e em expansão 
DG18 – analisar as diferentes regionalizações do espaço geográfico. 
Expectativa de aprendizagem 

• Reconhecer e analisar as principais regionalizações do espaço brasileiro, perceber os critérios utilizados em cada uma 
e diferenciar as regiões. 

Disponível em: http://geografianovest.blogspot.com/2009/02/uerj-exame-discursivo-vestibular.html. Acesso em: 13 fev. 2019 (adaptada). 

 
Leia o texto e responda a atividade 11. 
 
(UFCG/PB)   

O Brasil tem uma rica diversidade cultural que não se manifesta só pelos aspectos físicos e/ou econômicos. Há 
muito mais, contida nas tradições, no folclore, nos saberes, nas línguas, nas festas e em diversos outros aspectos e 
manifestações, transmitidos oral ou gestualmente, recriados coletivamente e modificados ao longo do tempo. Essa di-
versidade, fonte de intercâmbios, de inovação e de criatividade se manifesta nos lugares, na originalidade e na plurali-
dade de identidades que caracterizam os grupos e as sociedades. 

(CORRÊA, R. L.; ROSENDAHL, Z. (Orgs.). Introdução à geografia cultural. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003. Adaptado). 

 
11. Com base no texto acima, relacione os complexos regionais - Amazônia, Centro-Sul e Nordeste - às músicas que mais 
se aproximam de suas narrativas e representações identitárias. 
 
(1)  Amazônia 
(2)  Centro-Sul 
(3)  Nordeste 

a. (           ) 

É nessa dança que meu boi balança 
E o povão de fora vem pra cá brincar 
As barrancas de terras caídas 
Faz barrento o nosso rio-mar 
As barrancas de terras caídas 
Faz barrento o nosso rio-mar (...) 
Fez o céu, a mata e a terra 
Uniu os caboclos construiu o amor ... 
(Tic, tic, tac - Banda Carrapicho) 

b. (           ) 
Olha os patricio, veja bem quem se ferra 
Pelo amor, já num basta a miséria? 
Migalha é anistia, doação pra família 
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Alimento hoje e a morte no outro dia 
Os coxinhas cada veiz mais violentos 
De segunda a segunda, os dias são sangrentos 
A mãe acende vela, reza, faz promessa 
O pai é mais frio, vive em estado de alerta 
Mas vc num se interessa, jão 
Pra onde vai, já foram uma pá de irmão ... 
(Jão – Dmn) 

c. (           ) 

Somos a porta do Sol 
Deste país tropical 
Somos a mata verde, a esperança 
somos o Sol do extremo oriental. 
(Porta do Sol – Renata Arruda) 

d. (           ) 

E a menina que um dia por acaso veio me dizer 
Que não gostava de meninos tão largados 
Que tocam reggae e MPB 
Mas isso é coisa tão banal perto da beleza do Planalto Central 
E das pessoas que fazem do Cerrado 
O habitat quase ideal... 
(Presente de um beija-flor - Banda Natiruts) 

e. (           ) 

Meu peito também é sertão 
Em seca e solidão sob o seu braseiro 
Espera o verde, a beleza, 
Nova correnteza em chuvas de janeiro. 
(Arrebol – Socorro Lira) 

Disponível em: http://geocognitio.blogspot.com/2014/03/exercicios-sobre-regionalizacao-do.html. Acesso em: 13 fev. 2019 (adaptada). 

Resposta: a. (1); b. (2); c. (3); d. (2); e. (3). 
DG18-Analisar as diferentes regionalizações do espaço geográfico. 
Expectativa de aprendizagem 

• Compreender a formação e diversidade étnico-cultural do povo brasileiro e reconhecer os elementos formadores da 
cultura e da identidade nacional na diversidade das regiões brasileiras. 

Comentário 
Na alternativa “a”, a música faz referência à festa de bumba-meu-boi (" É nessa dança que meu boi balança"), típica da 
Amazônia. Também se refere ao encontro dos rios Negro e Solimões, cujas águas são barrentas, fazendo o encontro 
lembrar um rio encontrando o mar ("As barrancas de terras caídas / Faz barrento o nosso rio-mar"). Na alternativa “b”, 
a música faz alusão à violência urbana. As expressões "patricio" e "coxinhas" são termos políticos que se popularizaram 
nos estados da região Sul. Na alternativa “c”, o verso "somos o Sol do extremo oriental" evidencia a região Nordeste, 
localizada no extremo leste do Brasil. Na alternativa “d”, o Planalto Central fica em Brasília, localizada na região central 
do país. E o Cerrado é a vegetação típica dessa região, marcada pelo clima seco. Na alternativa “e”, a caracterização de 
um ambiente seco e de expectativa de chuva ajuda a identificar a referência à região Nordeste.  

Disponível em: https://brainly.com.br/tarefa/17335552. Acesso em: 13 fev. 2019 (adaptada). 

 
12. (UECE/2011) As regiões brasileiras são agrupamentos das unidades da federação com o propósito de ajudar as in-
terpretações estatísticas, implantar sistemas de gestão de funções públicas de interesse comum ou orientar a aplicação 
de políticas públicas dos governos federal e estadual. Há também outra forma de regionalização não-oficial, criada por 
especialistas em geografia. O Brasil é dividido em três complexos geoeconômicos, quais são eles? 
 Amazônica, Nordeste e Centro-Sul. 
DG18-Analisar as diferentes regionalizações do espaço geográfico. 
Expectativa de aprendizagem 

• Reconhecer e analisar as principais regionalizações do espaço brasileiro, perceber os critérios utilizados em cada uma 
e diferenciar as regiões. 
Disponível em: https://suburbanodigital.blogspot.com/2016/12/prova-de-geografia-com-gabarito-vestibular-2011-1-uece-1-e-2-fase.html. Acesso 

em: 13 fev. 2019 (adaptada). 


